
SENZORSKA ARMATURA ZA UMIVALNIKE

MOON 2088
Mere:

Tehnični podatki:

Opis Senzorska armatura
Material Kromirana medenina
Napajanje DC6V baterija
Trajanje baterij 2 leti (4000 opiranj) 
Doseg 5 – 30 cm, samodejna nastavitev
Pritisk 0,5 do 8kgf/cm2 (8 do 120 PSI)
Dovod vode G1/2"
Temperatura prostora 1 – 55 stopinj C
Temperatura vode 1 – 80 stopinj C 
Zaščita IP54



Montaža:

1. Preverite ali ste zaprli ventil za vodo.
2. Pripravite ventila na steni in namestite nepovratna ventila, ki sta priložena. 
3. Postavite pipo na odprtino umivalnika in priklopite cevi. Pazite, da priklopite toplo 

vodo na odprtino za rdečo piko, hladno pa na modro.
4. Pritrdite pipo z montažnima ploščicama in vijakom. 

5. Zatem odprite ventila za vodo in preverite tesnjenje

Testiranje:

1. Odstranite nalepko na senzorju.

 
2. Približajte roke senzorju.

       
3. Če ni odziva večkrat približajte roke senzorju, dokler voda ne priteče.

         
4. Če še vedno ni odziva počakajte 20 minut in senzor se bo samodejno nastavil. 

Zatem poskusite znova. Navadno je čas nastavitve okrog 3 minute.

               

Delovanje:

Ko roke približate okencu s senzorjem ventil avtomatično odpre vodo in jo zopet zapre po 1,5 
sekundah, ko roke odmaknete.
Pretok se avtomatično zapre tudi  po 45 sekundah stalnega delovanja, čeprav imate roke ali 
kak objekt v dosegu senzorja. Po nekaj sekundah jo lahko ponovno sprožite.

Regulacija tople in hladne vode:



Temperaturo vode nastavite tako, da obrnete regulator tople in hladne vode. Če ročico 
obrnete priti sebi je voda topla, če jo obrnete navzgor priteče hladna voda. 

          Nepovratna ventila !

POZOR ! V slučaju, da kljub obračanju regulatorja stalno priteka vroča voda, ste 
pred fleksibilne cevi pozabili vgraditi priložena nepovratna ventila s filtri. 

Baterije so iztrošene:

V primeru, da led lučka v okencu senzorja utripa (1 x na vsakih 4 sek.) so baterije iztrošene in 
delovanje armature bo moteno.  

Menjava baterij:

S priloženim imbus ključem odvijte vijak na zadnji strani armature. Dvignite zgornji del 
armature da pridete do ohišja z baterijami.
Odvijte vijak in zamenjajte 4 x AA baterije. Vstavite kvalitetne baterije zaprite pokrovček in privijte 
vijak.

Čiščenje fitrov:

Priporočamo, da enkrat ali dvakrat letno očistite filtra v nepovratnih ventilih. Zaprite vodo in 
odvijte nepovratna ventila. Filtra potegnite iz ventilov in ju očistite s tekočo vodo in ščetko. 

Ne izpostavljajte armature udarcem !

Ne uporabljajte kislih, bazičnih ali čistil, ki lahko mehansko poškodujejo površino armature ! 
Za čiščenje porabljajte le blaga čistila in mehke krpe.

Odstranite vse objekte v dosegu senzorja !

Sestavni deli:



 


